EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE ALGATAMISEKS
VAJALIKUD ANDMED
1. Taotluse algataja
Organisatsiooni või ühenduse nimi

Eesti Haigekassa

Postiaadress

Lembitu 10

Telefoni- ja faksinumber

6 208 430

E-posti aadress

info@haigekassa

Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi
ning kontaktandmed

Malle Avarsoo, tel. 6208440
malle.avarsoo@haigekassa.ee

2. Teenuse nimetus, kood ja kohaldamise tingimus(ed)
2.1. Teenuse nimetus

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine
2.2. Teenuse kood
tervishoiuteenuste loetelus
(edaspidi loetelu) olemasoleva
teenuse korral

79400

2.3. Kohaldamise tingimus(ed)
2.4. Ettepaneku eesmärk

Uue tervishoiuteenuse (edaspidi teenuse) lisamine loetellu1
Loetelus olemasoleva teenuse piirhinna muutmine2
X Teenuse kohaldamise tingimuste muutmine3
Teenuse nimetuse muutmine4
Teenuse kustutamine loetelust5
Teenuse omaosaluse määra muutmine6
Muu (selgitada)
Eesmärk on koostöös erialaseltsiga kaasajastada loetelus oleva teenuse
rakendamise tingimused
2.5. Peatükk loetelus, kus teenus
Üldarstiabi
peaks sisalduma
Ambulatoorne eriarstiabi
Täidetakse kõik taotluse väljad või tuuakse selgitus iga mittetäidetava välja kohta, miks seda ei ole
võimalik/vajalik täita.
1

2

Kui teenuse piirhinna muutmise tingib uue meditsiiniseadme, ravimi vm lisamine teenuse kirjeldusse,
täidetakse taotluses uue ressursi kohta kõik väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava
välja juurde, miks seda ei ole võimalik/vajalik täita. Kui piirhinna muutmise tingib ressursi
maksumuse muutus, täidetakse vähemalt väljad 1- 3 ning 10.1.
3
Täidetakse kõik allpool esitatud väljad või tuuakse selgitus iga vastava mittetäidetava välja kohta,
miks seda ei ole võimalik/vajalik täita.
4
Täidetakse punktid 1-3 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse nimetuse muutmise
vajalikkuse kohta.
5
Täidetakse taotluse punktid 1-3 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus teenuse kustutamise kohta.
6
Täidetakse punktid 1-3, 7, 11 ning esitatakse vaba tekstina põhjendus omaosaluse muutmise kohta.

1 (2)

Meditsiiniseadmed ja ravimid
Statsionaarne eriarstiabi
X Uuringud ja protseduurid
Operatsioonid
Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid
Veretooted ja protseduurid veretoodetega
Hambaravi
Kompleksteenused
Ei oska määrata/ Muu (selgitada)

3. Tõenduspõhisus ja näidustused
Tervishoiuteenuste loetelu § 22 on sätestatud Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride
piirhinnad ning rakendustingimused. Antud § lõige 2 ja 5 sätestavad järgmist:
(2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhind (v.a koodid 79400 ja 79451) sisaldab isotoobi
maksumust, haige läbivaatust, doosi arvestust, haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja
parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja arhiveerimist ning uuringu kirjeldamist.
(5) Lõikes 1 sätestatud koodiga 79400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige läbivaatust
ja doosi arvestust.
Vajalik on täpsustada lõikes 5 esitatud rakendustingimust koostöös erialaseltsiga. Hetkel on
tervishoiuteenuste loetelus vastuolu rakendustingimustes, mis ütleb, et koodiga 79400 teenus sisaldab
haige läbivaatust ning doosi arvestust ning see on arvestatud ka kõigi teenuste piirhindadesse ehk et
tekib olukord, kus sama teenuse eest tasutakse topelt. Probleem tõstatus sihtvaliku läbiviimisel.
Vajalik oleks seega täpsustada, et koodiga 79400 tähistatud teenust rakendatakse üksnes siis, kui
kindlustatud isikule ei osutata mõnd teist § 22 lõikes 1 sätestatud teenust.

4. Kulutõhusus
4.1. teenuse hind; hinna põhjendus/selgitused;
2013. aastal teostatud sihtvalikust nukleaarmeditsiiniliste uuringute ja protseduuride kasutamise kohta
ilmnes, et väga sageli kasutatakse uuringule/protseduurile eelnevalt teenust Nukleaarmeditsiinilise uuringu
planeerimine (kood 79400).
Kõigisse nukleraarmeditsiiniliste uuringute ja protseduuride teenuste kirjeldustesse on sisse arvestatud haige
läbivaatus ja doosi arvestus, mistõttu on vajalik hinnata, millistel tingimustel on vajalik rakendada uuringu
planeerimise koodi koos uuringu või protseduuriga ning millistel tingimustel mitte.
5. Esitamise kuupäev

15.01.2014

6. Esitaja nimi ja allkiri (allkirjastatud digitaalselt)

Mari Mathiesen
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